
หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใหเหมาะสม  สอดคลองกับ
สภาวการณและระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๐  แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการ
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ   พ.ศ.   ๒๕๔๔   กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการ

ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
บรรดาคําส่ัง  หรือระเบียบอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือที่ขัดหรือแยงกับ

ระเบยีบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูมีสิทธิ”  หมายความวา  ขาราชการหรือลูกจางประจําผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสําหรับ  

การปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน  
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“หนวยงานผูเบิก”  หมายความวา  หนวยงานซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง  สํานักงานคลังจังหวัด  
หรือสํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอ  แลวแตกรณี 

ขอ ๕ เมื่อกระทรวงการคลังไดประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษตามมาตรา  ๖   
แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจาํสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
แลวใหหัวหนาสํานักงานตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิ  และจัดทําบัญชีผูมีสิทธิตามแบบทายระเบียบนี้  
พรอมทั้งรับรองการมีสิทธิ  และจัดสงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิกเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในบัญชีผูมีสิทธิ  ใหหัวหนาสํานักงานดําเนินการ  ตาม
วรรคหนึ่งเฉพาะในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ขอ ๖ การเบิกเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษของ   
ผูมีสิทธิแตละรายในครั้งแรก  ใหหัวหนาสํานักงานในพื้นที่พิเศษจัดสงเอกสารไปยังหนวยงานผูเบิก  
เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย  ดังนี้ 

(๑) สําเนาคําส่ังใหผูมีสิทธิไปดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานประจําหรือลักษณะประจํา  
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ 

(๒) หนังสือรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาวาไดปฏิบัติงานประจําหรือลักษณะประจําสํานักงาน  
ในพื้นที่พิเศษ  ซ่ึงระบุชวงเวลาในการปฏิบัติงานไวดวย 

(๓) บัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ   
ที่แตละสํานักงานสงให 

ใหหนวยงานผูเบิกจัดเก็บเอกสารตามวรรคหนึ่งไว  เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
ตรวจสอบ 

ขอ ๗ ใหหนวยงานผู เบิกจัดทําคําขอเบิกเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา  
สํานักงานในพื้นที่พิเศษในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  
เบิกจายจากสํานักเบิกเงินเดือนหรือคาจางของขาราชการหรือลูกจางประจํานั้น  ในงบบุคลากร 

ขอ ๘ ผูมีสิทธิรายใดถึงแกกรรมไปกอนที่จะไดรับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน  
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  ใหหัวหนาสํานักงานในพื้นที่พิเศษตามขอ  ๕  และหนวยงานผูเบิก
ดําเนินการ  เพื่อเบิกจายเงินดังกลาวใหแกทายาทหรือผูจัดการมรดกของผูมีสิทธิ 

กรณีผูมีสิทธิเกษียณอายุราชการ  หรือลาออกจากราชการไปกอนที่จะไดรับเงินสวัสดิการ  
สําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ  ใหหนวยงานผูเบิกบํานาญ  หรือสํานักงานที่รับ  
ราชการคร้ังสุดทาย  แลวแตกรณี  เปนผูจายเงินดังกลาวใหแกผูมีสิทธิ 

ขอ ๙ กรณีผูมีสิทธิตามขอ   ๕  ไดโอนหรือยายไปหนวยงานใหมในสังกัดเดียวกัน   
โดยหนวยงานเดิมยังมิไดดําเนินการเบิกจาย  ใหหัวหนาสํานักงานตามขอ  ๕  แจงไปยังหนวยงานใหม  
เพื่อดําเนินการเบิกจายตอไป 

กรณีที่เปนการโอนหรือยายหนวยงานตางสังกัด  ใหหัวหนาสํานักงานตามขอ  ๕  ดําเนินการ  
เบิกจายใหแกผูมีสิทธิ  ต้ังแตวันที่เร่ิมปฏิบัติงานจนถึงวันส้ินสุดการปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานดังกลาว 
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ขอ ๑๐ การจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบั ติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิ เศษ   
ใหปฏิบัติตามวิธีการจายเงินเดือนหรือคาจาง  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ ผูมีสิทธิรายใดมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือคาจางไมเต็มเดือนไมวาดวยประการใด   
ใหจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษตามสวนของจํานวนวันที่
ไดรับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนนั้น 

ขอ ๑๒ วิธีปฏิบัติการเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือที่กําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติไดตาม 
ระเบียบนี้  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ  โดยคํานึงถึงความจําเปน  
เหมาะสม  ประหยัด  และยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

ขอ ๑๓ การเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษที่ได  
ดําเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับแตยังไมแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิม 

ขอ ๑๔ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ปรีดิยาธร  เทวกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



บัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืน้ที่พิเศษ (สปพ.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

สํานักงาน....................................................................ตําบล................................................อําเภอ............................................จังหวัด....................................................... 
 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สํานัก/กอง/ฝาย/งาน ระยะเวลาที่ขอเบิก จํานวนเงนิ 

ที่ขอเบิก 
หมายเหตุ 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

    รวมทั้งสิ้น   
               
                     จํานวนเงนิ................................................................... 
           (ตัวอักษร) 
                          อนุมัติใหเบิกได                                                                                                                         ขอรับรองวาเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน สปพ. ตามจํานวนที่ขอเบิก 
 
(ลงชื่อ)................................................................หัวหนาหนวยงานผูเบิก                                                              (ลงชื่อ)......................................................หัวหนาสํานักงาน 
           (                                                              )          (                                                     ) 
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